
STUDIU DE CAZ
SEMILUNA ROSIE TURCIA

Prezentare Generala Solutii

Provocari

Semiluna Rosie Turca este 
cea mai mare organizatie umanitara din 
Turcia, fiind parte din Crucea Rosie 
internationala. De la infiintare, 
organizatia a ajutat milioane de oameni 
prin serviciile umanitare pe care le ofera, 
din sprijinul pe care il primeste prin 
donatii si sponsorizari. Oricine poate 
dona haine, alimente si altele articole. 
Evreka sustine cu mandrie operatiunile 
de colectare a cutiilor pentru donatii de 
imbracaminte a Semilunei Rosii Turcesti 
si contribuie la eficientizarea sistemului 
pentru a aduce un plus valoare in 
comunitate.

S-au instalat 100 de senzori pe cutiile pentru donatii de
imbracaminte.

Prin intermediul acestor senzori au fost monitorizati 
urmatorii indicatori: nivel de umplere, temperatura, locatia si 
miscarea cutiilor. 

Solutiile Evreka au asigurat monitorizarea resurselor si 
operatiunilor in timp real. 

A fost oferita consultanta cu privire la alocarea eficienta a 
resurselor limitate, precum si solutii de imbunatatire a 
sistemului operational. 

Optimizarea rutelor zilnice a fost realizata prin intermediul 
algoritmilor Evreka de prognoza a eficientei operatiunilor. 

Notificarile de miscare in perimetru au fost activate pentru a 
raporta posibile cazuri de spargere.

Monitorizarea si alocarea eficienta a 
activelor (inclusiv vehicule de 
colectare si cutii pentru donatii) erau 
dificil de realizat.
Monitorizarea si alocarea eficienta a 
resurselor umane limitate era practic 
imposibila, dar constituia o 
necesitate, avand in vedere faptul ca 
intreg procesul era gestionat de un 
grup restrans de persoane. 
Monitorizarea nivelului de umplere a 
containerelor nu era posibila. 
Planificarea operatiunilor de 
colectare a cutiilor era complicat din 
cauza lipsei de date din teren. 
A aparut necesitatea prevenirii  
evenimentelor neplacute (spargeri 
ale cutiilor).

Evreka este o companie care ofera solutii complete hardware si software pentru sisteme de colectare a deseurilor. Compania opereaza in 25 de tari din intreaga lume.

Rezultate

57% reducere  a distantei totale pentru 
colectarea hainelor donate.

60% reducere a timpului total dedicat 
colectarii.

Peste 15 cazuri de jaf al cutiilor sunt 
raportate lunar.

Eliminarea procesului manual de planificare a 
operatiunilor care consuma 20 ore-om lunar.


